СПРАВКА
за отразяване на становищата, постъпили в рамките на общественото обсъждане на: Проект на Постановление на Министерския съвет за
приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните
показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове
Автор
Обществено обсъждане
1 Столична община

Предложение

Приема/не
приема

Във връзка с публикуван на Портала за обществени консултации
проект на наредба за определяне на нередности, представляващи
основания за извършване на инасови корекции и процентните
показатели за определяне на размера на финасовите зрекции по реда
на Закона за управление на средствата от Европейските структурни
и вестиционни фондове, бихме искали да заявим позицията на
Столична община, като правим следните коментари и предложения:
1/. В преходните и заключителни разпоредби в проекта на 1. Не се
наредба следва да се уточни дали същата ще се прилага за проекти, приема.
изпълнени през програмен период 2007 - 2013 г., както и по какъв
начин ще се прилага за нарушения, открити преди влизането й в
сила.

2/. Считаме, че финансовите корекции, предвидени в т.6 2. Не се
..Неизпълнение на одобрените индикатори" от Приложение №2 към приема.
чл.3. ал.2 от проекта на наредбата, са твърде завишени и не отчитат
спецификата на отделните проекти. В тази връзка, приетият подход
за оценка на изпълнението на одобрените индикатори не позволява
адекватното определяне на финансовото отражение на нарушението
при проекти е комплексен характер и множество индикатори, всеки
от които е различен по същество и като тежест.
Предвид горното, моля Министерски съвет да преразгледа
позицията си, като посочените в проекта на наредбата проценти на
изпълнение на индикаторите и съответните финансови корекции, да
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Мотиви

1. Предложението е извън
законовата делегация на акта.
Въпросът е уреден в § 10 от
Преходни и Заключителни
разпоредби на ЗУСЕСИФ.

2. Този подход осигурява
необходимия дисциплиниращ
ефект по отношение на
бенефициентите, което ще
доведе
до
по-висока
ефективност при изпълнение
на проектите.

отпаднат. В случай на необходимост от налагане на финансови
корекции за непостигане на индикаторите по проектите, предлагаме
границата за налагане на финансова корекция да бъде коригирана,
както следва: 2 % финансова корекция при изпълнение под 70% на
индикаторите по проекта, като в Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от
проекта на наредба да се добави следното уточнение:
„Когато индикаторите се отнасят за количества,
измервани на годишна база, за целите на определяне размера на
финансовата корекция, действително постигнатите
показатели ще бъдат приравнявани към съответните им проектни
годишни стойности".
2 Младен Младенов

Становището ми по Проекта на Наредба за определяне на нередности,
представляващи основания за извършване на финансови корекции и
процентните показатели за определяне на размера на финансовите
корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове е следното:
1. В наименованието на проекта за подзаконов нормативен акт
изразът „определяне на нередности“ да се замени с израза
„посочване на (случаите на) нередности“, като навсякъде в
нормативния текст това се вземе предвид и редактира по
съответния начин.
Мотиви: Налице е несъобразяване с чл.9, ал.1 от Закона за
нормативните актове (ЗНА), който постановява, че разпоредбите на
нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език,
кратко, точно и ясно. Съответно, не се следва правилото на чл.24, ал.1 от
Указа № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове (Указ № 883),
който посочва, че всеки нормативен акт има наименование, което сочи
вида на акта и главния му предмет. Това е така, защото именно според
общоупотребимият български език, глаголът „определям“ има субективно
(вътрешно) отношение към нещо, в смисъл на „дефинирам,
характеризирам, оценявам“, т.е. – преценка на някой към нещо, като при
тази преценка може да е налице и произволен подход. Правилният термин
е „посочвам“, по аргумент от чл.70, ал.2 от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЗУСЕСИФ), където е налична законовата делегация за създаване на
подзаконовия нормативен акт на Министерския съвет по тази правна
материя. Същото се доказва и по аргумент от обратното основание –
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1. Приема се.

процентните показатели за размера на финансовите корекции се
„определят“ по смисъла на чл.72, ал.4 от ЗУСЕСИФ, който препраща към
чл.70, ал.2 от собствения си нормативен строеж. Законодателят не би
използвал веднъж глаголът „посочвам“, а втори път – глаголът
„определям“, ако те биха имали един и същ смисъл. Напротив, те имат
различен смисъл, значение и последици, за което трябва да бъде
съобразено правилото на чл.37, ал.1 от Указ № 883, което изисква думи
или изрази с утвърдено правно значение да се използуват в един и същ
смисъл във всички нормативни актове. След като ЗУСЕСИФ използва в
чл.70, ал.2 израза (структуриран там по друг начин) „посочване на
случаите на нередности“, то в Проекта на Наредба трябва да се използва
същият израз, или съкратената му форма „посочване на нередности“ (за
което са и скобите вътре в израза на вариантността на предложението погоре в т.1).
2. В чл.1, т.2 изразът „управляващите органи (УО)“ да се замени с
израза „управляващият орган (УО)“.

2. Приема се.

Мотиви: В чл.1, т.2 е дадено наименованието „управляващите органи“
и неговото съкращение в скоби „(УО)“, а в чл.4, ал.1 е записано, че „УО
отчита естеството и сериозността на нарушението“. Ако се следват
правилата на граматиката, във втората цитирана разпоредба записът би
трябвало да е с глаголната форма в трето лице множествено число –
„отчитат“. По-удачно е да се даде съкращение на наименование в
единствено число, защото би било странно всички управляващи органи
едновременно и заедно „да отчитат естеството и сериозността на
нарушението“. Обичайно за нормотворчеството, съкращенията се отнасят
за термини в единствено число. По този начин звучи (и така трябва да се
разбира и прилага) и разпоредбата на чл.41, ал.1 от Указ № 883 - ако някое
наименование се повтаря, то се дава пълно в разпоредбата, в която се
използува за пръв път, като се посочва съкращението, с което ще се
означава в следващите разпоредби.
3. В чл.2, т.1 съкращението „БФП“ да се замени с израза
„безвъзмездна финансова помощ (БФП)“.

2. Навсякъде в наредбата е
заменено съкращението УО.

3. Приема се по
принцип

3. Член 2 е оттеглен.

4. Приема се по
принцип.

4. Текстът на разпоредбата е
редактиран.

Мотиви: В текстът съкращението не бе „развързано“, съобразно погоре посоченото изискване на чл.41, ал.1 от Указ № 883.
4. В чл.8, изречение второ изразът „процентният показател,
предвиден за най-сериозната установена нередност“ да се замени с
израза „най-високият процентен показател“.
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Мотиви: Налице е непрецизно използване на израза „най-сериозната
установена нередност“. Тук не е приложимо по аналогия определението в
чл.2, т.39 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета (към който препраща нееднократно
ЗУСЕСИФ) - „сериозен недостатък в ефективното функциониране на
системата за управление и контрол" означава, за целите на прилагането на
фондовете и ЕФМДР по четвърта част, недостатък, по отношение на който
са необходими значителни подобрения в системата, който излага
фондовете и ЕФМДР на значителен риск от нередности и чието
съществуване е несъвместимо с одитно становище без резерви по
отношение на функционирането на системата за управление и контрол.
Терминологично, изразите „сериозен недостатък в ефективното
функциониране на системата за управление и контрол“ и „най-сериозната
установена нередност“ не съвпадат. Със сигурност обаче те нямат много
общи неща в практиката на мениджмънта, контрола, верифицирането,
одита и други подобни практики. Затова, елегантният изход от горната
проекто-нормативна ситуация е да се подходи директно към най-високия
процентен показател на корекцията. Всъщност, такъв е и обичайният
юридически подход към санкционните или корекционните мерки – налице
е ефектът на „поглъщане“ на по-ниските (малки, слаби, леки) мерки от повисоките (големи, силни, тежки) подобни.
5. В Приложение 1, Раздел I, ред 3 и ред 4, в частта „Показател на
корекцията в %“ трябва да се отрази единствено и само текстът
„100 на сто“.
Мотиви: Няма никакво основание при нарушения от вида „Неспазване
на сроковете за получаване на офертите“ и „Недостатъчен срок за
потенциалните участници/кандидати за достъп до документацията за
обществена поръчка“, размерът на корекцията да е по-нисък от
максималния такъв. В съвременния свят времето се превръща в основна
ценност. Правото трябва да отчита тази особеност. Когато
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5. Не се
приема.

5.
Санкцията
би
била
прекомерна,
предвид
провеждането на процедура за
избор на изпълнител.

администрацията ощетява други субекти, като им „отнема“ дори и малка
част
от
този
ресурс,
тя
трябва
да
понесе
изцяло
санкционната/корекционната си отговорност.
6. В Раздел I , ред 11 в частта „Показател на корекцията в %“ трябва
да се отрази единствено и само текстът „100 на сто“.

6. Не се
приема.

Мотиви: Не може при нарушение от вида „Дискриминационни
технически спецификации“, което по начало води до води до необосновано
ограничаване на конкуренцията за участие в обществената поръчка, да се
носи по-ниска от максималната санкционна/корекционна отговорност.
Само това би било в синхрон с чл.19, ал.2 от Конституцията на Република
България (КРБ) вр. чл.1, ал.1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК)
вр. чл.2, ал.1, т.1 и 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) вр. чл.29,
ал.1, т.1 и 2 от ЗУСЕСИФ.
7. В Раздел II, ред 15, в частта „Показател на корекцията в %“ трябва
да се отрази единствено и само текстът „100 на сто“.
Мотиви: При нарушение от вида „Оценяване на участниците /
кандидатите при използване на незаконосъобразни критерии за подбор или
показатели за оценка“ грубо се погазват принципите на свободна и лоялна
конкуренция;
равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
публичност и прозрачност, всичките по смисъла на чл.29, ал.1 от
ЗУСЕСИФ. Нещо повече, нарушава се общия принцип за действие на
публичните власти, съответно – на административните органи, визиран в
чл.13 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) – принципът на
последователност и предвидимост. Същият императивно изисква
административните органи своевременно да огласяват публично
критериите, вътрешните правила и установената практика при
упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на
закона и постигане на целите му. Този директен сблъсък с основни правни
положения в публичното право би трябвало да бъде последван само от
максималната възможна санкционна/корекционна отговорност.
София, 22 ноември 2016 година

С уважение:
(д-р Младен Иванов

Младенов)

3 Национално сдружение

Приложено Ви представяме принципни коментари и конкретни
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7. Не се
приема.

6.
Санкцията
би
била
прекомерна,
предвид
провеждането на процедура за
избор на изпълнител.

7.
Санкцията
би
била
прекомерна,
предвид
провеждането на процедура за
избор на изпълнител.

на общините в република бележки по текстовете на горепосочената Наредба. Коментарите ни
България
са формирани след широко допитване до общините, като са
разгледани и одобрени на заседание на Управителния съвет на
НСОРБ, както следва:
I. Принципни коментари:
1. Настояваме в проекта на Наредбата, в унисон с
многократните ни предложения през годините, включително и по
текстовете на Закона за управление на средствата от европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и съгласно
съществуващата понастоящем практика, да се включат разпоредби
за специфичните случаи, в които не се налагат финансови корекции
на бенефициентите, включително и за съблюдаването на
погасителната им давност;
2. Удачно е в Наредбата да се включи рефериране към чл.73 от
ЗУСЕСИФ относно реда за определянето на финансовата корекция,
както и да се разпише процедурата по предоставяне на
задължителни писмени възражения от бенефициентите;

1. Не се
приема

1.
Законовата
делегация
изисква да бъдат посочени
случаите на нередности, при
които се налага ФК. Обратното
би
било
в
директно
противоречие на ЗУСЕСИФ.

2. Не се
приема

2. Предложението е извън
законовата делегация на акта и
касае материя, която вече е
уредена в ЗУСЕСИФ.

3. Необходимо е в Наредбата детайлно да се опише прилагането 3. Приема се
на диференциалния метод. Същият следва изрично да се посочи като частично.
водещ при налагането на финансовите корекции, защото отчита
реалните последици от нарушението. Липсата на детайлни указания
за използването му предопределя приоритетното прилагане от УО на
субективния и значително по-лесен за определяне пропорционален
подход;

3. Уредбата е достатъчна.
Редактиран е текстът на чл.4,
ал.2.

4. Не се
4. В Наредбата липсва регламентация определяща минималните приема.
и максималните стойности на процентните показатели на
финансовата корекция за нарушенията по чл.70, ал.1, т.2 и т.8 от
ЗУСЕСИФ (за нарушаване на правилата за държавната помощ и при
постъпили инцидентни приходи във връзка с изпълнението на
проекта). Единствено в чл.3. ал.3 от проекта на Наредбата се
споменава, че за тези нарушения не се прилага пропорционален
подход. Съгласно чл. 74 от ЗУСЕСИФ настоящата Наредба следва
да определи минималните и максималните стойности за всички

4. чл. 3, ал. 3 не „споменава“, а
регламентира
неприложимостта
на
пропорционалния метод при
определяне на размера на ФК
за нередностите по чл. 70, ал. 1,
т. 2 и 8 от ЗУСЕСИФ.
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нарушения. С оглед на това, е необходимо проекта на Наредбата да
бъде допълнен;
5. По образец на Насоките на ЕК за определяне на финансови
корекции, към Приложение №1 следва да бъде добавена нова колона
„Приложимо законодателство", като за всяка нередност се посочи
референция към приложимия национален акт. Предложението е в
унисон с цитираните Насоки, където е посочено: „когато се
анализират съответните нередности следва да се вземат предвид и
нормите на националното законодателство, което транспонира
Европейските директиви";
6. За нередностите посочени в Приложение № 2 следва да се
изясни базата за изчисляването им - от допустимите разходи, от
верифицираните разходи или друго;

5. Не се
приема.

5. Предложението е извън
законовата делегация на акта.

6. Не се
приема.

6. Прилаганата уредба вече се
съдържа в чл. 6, ал. 2, съгласно
който процентните показатели
и в двете приложения се
прилагат спрямо засегнатите от
нарушението разходи.

7. Много от използваните понятия и формулировки, особено
тези при описанието на нарушенията, следва да се прецизират и 7. Не се
дефинират. Разяснения и по-голяма конкретика, както и дефиниции приема.
следва да се дадат за: „сериозност и тежест на нарушението";
„достатъчно подробно описание и определяне"; „значително
изменение на елемент на договор"; „значително изменение на обем
на договор" и др.
II. Конкретни бележки:
1. Предлагаме текста „пропорционален подход" в чл.3, ал. 3 да 1. Приема се.
се унифицира с текста на чл.4, ал.2, според който при определянето
на финансовите корекции се използва „пропорционален метод";
2. В чл.4, ал. 1 след думите „естеството и", предлагаме 2. Не се
добавянето на „аргументирано доказва", като текстът придобие приема.
следното съдържание: „При определяне на размера на финансовите
корекции. УО отчита естеството и аргументирано доказва
сериозността на нарушението, допуснато от бенефициента, и
финансовото отражение, което то има или би могло да има върху
7

7. Не са дадени конкретни
предложения за редакция на
текстове.

2. В контекста на ЗУСЕСИФ,
размерът на ФК се определя с
индивидуален
административен акт, който
следва да бъде мотивиран до
степента, заложена в АПК, а
именно
–
да
съдържа

изчерпателна
правна
и
фактическа аргументация. В
този смисъл предлаганият
запис е ненужен.

средствата от ЕСИФ". По този начин ще се въведе изискване към
Управляващите органи за предоставяне на аргументи въз основа, на
които се налага финансовата корекция на бенефициента;

3. Предлагаме създаването на нова ал.4 към чл.3 със следното
съдържание: „при налагането на финансовите корекции се
съблюдава погасителната давност по смисъла на Регламент 2988/95
за всички разходи, които предстои да се коригират финансово,
независимо в рамките на кой програмен период са извършени, до
отменянето на Регламента." Предложението е в унисон с цитирания
регламент и въвежда срокове на давност при налагането на
корекциите;
4. В чл.6 ал. 2, предлагаме да се допълни следния текст: „При
определяне на хипотетичния размер на разходите в ситуация, в
която не е имало нарушение, се вземат предвид пазарните цени на
стоките и услугите към момента на извършване на нарушението,
както и методите за определянето им, съгласно §. 1, т. 8 и т. 10 от
Допълнителните
разпоредби
на
Данъчноосигурителния
процесуален кодекс." Предложението цели унифициране на подхода
за изчисляване на хипотетичния размер на разходите, съгласно
съществуващата понастоящем практика;
5. Предлагаме създаването на чл.10, със следния текст:
„Финансовите корекции не се възстановяват от бенефициента в
случаите, в които:
1. Възложителят е спазил разпоредбите на приложимото
законодателство по реда на което е възложена конкретната
обществена поръчка или договор;
2. За констатираното нарушение има влязло в сила решение на
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) или на Върховния
административен съд (ВАС) по отношение на конкретен акт и
действие или бездействие на възложителя в хода на провеждане на
процедурата за обществена поръчка, с което възложителят се е
съобразил;
3. Констатираните ограничителни и/или дискриминационни
8

3. Не се
приема.

3. Европейските регламенти са
директно приложими без да е
необходимо въвеждането им в
национален нормативен акт по
какъвто и да било начин.

4. Не се
приема.

4. Предлаганата редакция не
води до подобряване на
качеството на разпоредбата.

5. Не се
приема.

5. Предложението е извън
законовата делегация на акта.

условия или незаконосъобразната методика за оценка са били
предмет на произнасяне на АОП, КЗК или ВАС, съгласно които не е
установено нарушение."
6. За по-голяма яснота по приложимата процедура по започнати
по реда на ПМС №134/2010 г. производства за определяне на
финансовите корекции, предлагаме в Допълнителната разпоредба
създаването на нов § 2 със следното съдържание: „Настоящата
наредба се прилага и по започнати, но неприключили процедури но
налагане на финансови корекции";
7. Коментари и бележки по Приложение №1:
7.1. Въпреки че описаните в Приложение №1 към чл.3, ал.1
нарушения са в съответствие с Насоките на ЕК за определяне на
финансови корекции, настояваме използваните понятия и термини
при описанието на нарушенията да се прецизират и дефинират
съгласно приложимото българско законодателство. Разяснения и поголяма конкретика следва да се дадат за нарушенията по: т.8 където
се използва описание на нарушението „не са посочени достатъчно
подробно критериите за подбор", т. 12 по формулировката
„недостатъчно подробно определяне на предмета на договора", т.22
„съществено изменение на елементите на договора" и т.23
„значително намаляване обема на договора". Следва да се има
предвид, и че възложителите описват тази информация в утвърдени
от Агенцията за обществени поръчки образци, които са ограничени
до определен брой символи. С оглед на това е подходящо в
Заключителните разпоредби да се дефинират: „сериозност и тежест
на нарушението"; „достатъчно подробно описание и определяне";
„значително изменение на елемент на договор"; „значително
изменение на обем на договор";
8. Коментари и бележки по Приложение №2:
8.1.
Нарушението по т.2, кореспондиращо с чл. 70. ал.1, т.3
е формулирано като „нарушаване на принципите по чл. 4, параграф
8, чл. 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013". Принципите от
цитирания Регламент касаят спазването на доброто финансово
управление, насърчаването на равенството между мъжете и жените и
на недискриминацията и устойчивото развитие.
Удачно е да се конкретизират твърде общите формулировки на
категориите нарушения със случаите, в които ще се налага
9

6. Не се
приема.

6. Предложението е
извън законовата делегация на
акта. Въпросът е уреден в § 10
от Преходни и Заключителни
разпоредби на ЗУСЕСИФ.

7.1.Не се
приема.

7.1. Не са дадени мотивирани
предложения за конкретна
редакция на текстовете.

8.1. Не се
приема.

8.1. Не са дадени мотивирани
предложения за конкретна
редакция на текстовете.

съответната им финансова корекция, включително с приложимия
към нея процентен показател;
8.2.
Необходимо е да се приложи описание на
нарушението по т.3, определящо 100% финансова корекция за
нарушаване на изискването за дълготрайност на операциите
съгласно чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
8.3.
В проектите, финансирани от ЕСИФ се включват по
няколко индикатора, включително различни по вид, обикновено за
въздействие и за резултат. С оглед на това, за описаното в т.6
нарушение по неизпълнение на одобрени резултати, следва да се
определи приложимия метод за налагане на финансова корекция, в
случай на неизпълнение на един индикатор, на два индикатора и
т.н.;
8.4.
Считаме
че така предложените процентни
показатели за налагане на корекции по т.6 за
неизпълнение на одобрени индикатори, са твърде високи, като
запазването в този им вид, ще доведе на практика до санкциониране
на 99% от проектите, особено като се отчитат слабостите при
определянето им от отделните УО. С оглед на това, предлагаме
следната редакция: Когато изпълнението на одобрените по проекта
индикатори е между 89 и 99 на сто - размерът на финансовата
корекция е 0%; Когато изпълнението на одобрените по проекта
индикатори е между 89 и 80 на сто - размерът на финансовата
корекция е 5 на сто; Когато изпълнението на одобрените по проекта
индикатори е между 79 и 70 на сто - размерът на финансовата
корекция е 10 на сто; Когато изпълнението на одобрените по
проекта индикатори е между 69 и 60 на сто - размерът на
финансовата корекция е 15 на сто; Когато изпълнението на
одобрените по проекта индикатори е между 59 и 50 на сто - размерът
на финансовата корекция е 20 на сто; Когато изпълнението на
одобрените по проекта индикатори е между 49 и 40 на сто - размерът
на финансовата корекция е 25 на сто; Когато изпълнението на
одобрените по проекта индикатори е под 40 на сто - размерът на
финансовата корекция е 100%.
4
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8.2. Не се
приема.

8.2. Не са дадени мотивирани
предложения за конкретна
редакция на текстовете.

8.3. Не се
приема.

8.3. Не са дадени мотивирани
предложения за конкретна
редакция на текстовете.

8.4. Приема
се.

8.4.
При
предвидените
стъпки
за
увеличаване на размера на ФК
е
спазен
принципа
на
пропорционалността, като с
равна стъпка от 5% се
увеличава
размерът
на
корекцията до предвидената
стойност от 45 % изпълнение
на одобрените индикатори,
като изпълнение под тази
стойност показва, че е налице
изключително ниско ниво на
изпълнение на проекта, поради
което следва да бъде наложена
предвидената 100% ФК. Този
подход осигурява необходимия
дисциплиниращ
ефект
по
отношение на бенефициентите,
което ще доведе до по-висока
ефективност при изпълнение
на проектите.

1. В проекта на доклад за внасяне за разглеждане и приемане на 1. Приема се.
Наредбата, във втори абзац, относно посочената разпоредба „пар. 5,
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т. 4”, следва да се има предвид, че е в Допълнителните разпоредби
(ДР) на ЗУСЕСИФ, а не в Преходните и заключителните
разпоредби.
2. Като се има предвид, че Наредбата ще се ползва и цитира 2. Не се
твърде често, предложеното в проекта нейно наименование е твърде приема.
дълго и неудобно за ползване. Уместно би било, в съответствие с чл.
9, ал. 1 от ЗНА, наименованието й да се съкрати, за да бъде кратко,
точно и ясно. Подобно съкращаване не би било нарушение на чл. 9,
ал. 3 от ЗНА и чл. 24, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на ЗНА (Указ
№ 883). Настоящото наименование е с дължината четири реда на
страница формат А4, а съкращението му при цитиране в практиката
би било НОНПОИФКППОРФКРЗУСЕСИФ, което също е твърде
неудобно. Същевременно, съгласно чл. 24, ал. 2 от Указ № 883, в
наименованието на Наредбата следва да се съдържа и номер.
Предлагам наименованието да се промени на „Наредба № ... за
финансовите корекции”.
3. Политиката на компетентните държавни органи, разработващи 3. Приема се
и прилагащи нормативни и нормативни административни актове, и по принцип.
официални документи, би следвало да бъде, да осигуряват,
насърчават и налагат използване на български думи и изрази за
всички термини от чужди езици. Както е известно, в последните
десет – двадесет години в българския език навлязоха много чужди
разговорни думи и термини. Известно е също така, че всяка чужда
дума (чуждица) може да се преведе или представи с равнозначна
дума или израз на български език. По отношение на изготвянето на
нормативни и нормативни административни актове на книжовен
български език, без чуждици, изисквания в този смисъл са въведени
с чл. 9, ал. 1 и ал. 3 от ЗНА, и с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Указ № 883.
Прегледът на нормативната уредба в сектора показва, че
гореспоменатите разпоредби са били само частично спазвани през
годините, тъй като в текстовете се срещат английски термини, които
могат да бъдат преведени или представени със съответна българска
дума или израз. Ако в неформален разговор между български
държавни служители е допустимо използването на чуждици, не би
трябвало по същия начин да стои въпросът при разработване на
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2.
Наименованието
на
наредбата
отговаря
на
законовата делегация на акта.

3. Не са дадени конкретни
предложения за подобряване
качеството на разпоредбите в
проекта на наредба.

нормативни и официални документи. Усилията, за спазване
правилата на и за използване на българския книжовен език, е
особено важно да се приложат по отношение именно на
нормативната уредба и официалните документи, които въвеждат
разпоредби от законодателството на ЕС в българското право и
практика, с оглед значимото място, което тези теми заемат в
административния и в обществения живот в нашата страна.
Използваните понятия и определения от тази сфера се преповтарят
многократно в други нормативни актове и официални документи,
както и от публичните администрации, експерти, медии и
заинтересовани лица в цялата страна. Необходимо е, също така, да
се напомни при изготвянето на проекти на нормативни актове и
официални документи да се спазват правилата на граматиката и
пунктуацията в българския език. Това има значение не само за
култура на речта, но и защото изречения с дължина няколко реда без
пунктуация стават неясни и трудни за разбиране, прилагане и
изпълнение. Основания за подобни препоръки дават редица случаи
от практиката по изготвяне на проекти на нормативни актове, както
и редица вече обнародвани нормативни актове, и използвани
официални документи.
Известно е, че част от случаите с въвеждане на чуждици в
българските нормативни документи произлизат от директното им
вземане от българския превод на нормативните актове на
институциите на Европейския съюз (ЕС). Един типичен пример,
например е, в българския Закон за фуражите. В него е използван
термина „трансмисивни спонгиформни енцефалопатии”, директно
взет от българския превод на Регламент (ЕО) № 999/2001, вместо
уместния превод „заразни гъбични енцефалопатии”. В този случай,
въпреки наукообразното звучене на наименованието, всъщност
българските писмени преводачи в Европейската комисия (ЕК)
въобще не са превели този термин, а са използвали и въвели
англоезичния термин в българския превод на регламента, откъдето
българските власти го въвеждат в българската нормативна уредба.
Друг такъв случай е с българския превод на Директива
92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата
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флора и фауна. Друг доста по-известен такъв случай бе, когато през
2007 г. беше направен опит за въвеждане за използване в българския
език на думата „еуро” като наименование за единната европейска
валута, вместо съответстващото на нашите езикови норми „евро”.
След съответни постъпки от страна на българските власти до такова
несъответстващо въвеждане на думата не се стигна.
Тези случаи показват непрофесионално отношение от страна на
българските писмени преводачи в ЕК, което не следва да се приема
от българските власти. Практиката от изминалите десет години на
членство в ЕС свидетелства за редица подобни случаи при превод на
англоезични и на латински думи и изрази. Те са следствие от
недостатъчно задълбочено познаване и/или съобразяване с
правилата на българския книжовен език, както и с нормативната
уредба в нашата страна относно изготвянето на нормативни актове.
В такива случаи, фактически не е направен превод по същество на
български език, а е повторена и се въвежда чуждицата, и то при
положение, че съществуват подходящи български думи. Ако
институция от българската публична администрация използва
подобни чуждици в нормативен акт, това би било нарушение на чл.
9, ал. 1 и ал. 3 от ЗНА, и чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Указ № 883. Също
така, доколкото е известно, указанията на ЕК по отношение на
изготвянето на писмени преводи е, когато на преводача или на
преводаческия екип не е известен съответния български термин, да
посочват в българския превод английската или латинската дума или
да я „побългаряват” в малка степен, като я изпишат на кирилица и й
сложат българско окончание. Доколкото е известно, така се
подхожда и при преводи към други официални езици в ЕС. С оглед
на тези повтарящи се в нормативната уредба несъответствия и
недостатъци, би следвало българските власти да предприемат
съответни действия пред Главна дирекция „Писмени преводи” на
ЕК, с оглед разрешаване на съществуващите и недопускане на други
подобни случаи при изготвяне на българските преводи на
нормативните актове на институциите на ЕС.
4. Не се
4. В съответствие с мотивите и основанията от коментар № 3 по- приема.
горе, предлагам следните думи и техните производни в проекта на
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4. Не се приема. Използваните
термини
отговарят
на
използваните в ЗУСЕСИФ. От
друга страна, същите са

широко използвани в сферата
на управление на средствата от
Европейския съюз в страната
ни от повече от 10 г. и в този
смисъл са част от българският
език.

Наредба да се представят с превод или съответствие на български
език:
бенефициент – получател; ползвател (на 11 места)
диференциален – разграничителен (на 3 места)
индикатор – показател (на 9 места)
хипотетичният – предполагаемият (на 1 място: чл. 6, ал. 2)
Следва да се има предвид, че в проекта на Наредба многократно
е използвана думата „индикатор” и нейните производни, както и
многократно е използвана думата „показател” и нейните
производни. Това е пропуск в систематичният подход при изготвяне
на проекта на Наредба.
5.Не се
5. В съответствие с мотивите и основанията от коментар № 3 поприема.
горе, бих искал да предложа МС при предстоящи или последващи
промени на законовата и подзаконовата нормативна уредба, и на
официални документи, в сферите: управление на проекти, публична
администрация, информационни технологии, и др., да предприеме
действия за замяна на чуждиците и техните производни, с български
превод или съответствие, като вземе предвид предложенията в
Приложение № 2 към становището.

5.
Предложенията
отношение към акта.

нямат

6. Текстовете са редактирани.

6. Приема се
6. В чл. 1, т. 2 от проекта на Наредба предлагам думите по принцип.
„управляващите органи (УО)” да се заменят с „всеки управляващ
орган (УО)”, за да съответства на чл. 41, ал. 1 от Указ № 883.
7. Текстовете са редактирани.
7. В заглавието на раздел II преди чл. 4 (стр. 2), думата „метод”
би следвало да се замени с „методи”.
8. В чл. 6, ал. 3, думите „ , и 2” предлагам да се заменят с думите
„и № 2”.

7. Приема се
по принцип.
8. Приема се.
9. Съкращението е премахнато.

9. В чл. 7, в съответствие с чл. 41, ал. 1 от Указ № 883, думите
„управляващият орган” следва да се замени с „УО”. Изразът веднъж
вече е изписан цялостно и съкратено в чл. 1, т. 2.
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9. Приема се
по принцип.

10. С оглед съответствие на пар. 1, т. 4 и т. 5 от ДР с пар. 1, т. 1 – 10. Приема се
т. 3 от ДР, предлагам всяка от общо 14-те програми и финансови по принцип.
механизми, посочени в т. 4 и т. 5, да се запише като отделна точка.

10. Действието е част
окончателната обработка
акта.

от
на

11. В Приложения № 1 и № 2 от проекта на Наредба стойностите 11. Не се
на показателите на корекциите следва да са такива, че да не приема.
насърчават извършване и повтаряне на нарушения на нормативната
уредба в тази сфера. Някои от посочените стойности са твърде ниски
и фактически не биха имали превантивна функция за недопускане на
нарушения.

11. Не са дадени конкретни
предложения.

12. На ред 2, колона 3, в таблицата на Приложение № 1, думата 12. Приема се.
„РОП”, в съответствие с чл. 41, ал. 1 от Указ № 883, следва да се
замени с „Регистъра за обществените поръчки (РОП)”, тъй като на
това място е използвана за първи път, а се използва отново и понататък в проекта на Наредба.
13. На ред 3, колона 4, в таблицата на Приложение № 1, за да има
съгласуваност с изписването по-долу в тази колона, предлагам
думите „този процент на” да отпаднат, а думата „намален” да се
замени с „намалена”. Смисълът на текста се запазва без промяна.

13. Приема се.

14. В колона 4 на таблицата в Приложение № 1, редове 1 – 4, 14. Приема се
вкл., и 24; както и в колона 3 на таблицата в Приложение № 2, ред 2 по принцип.
(последен абзац), 4 – 6, вкл.; между основната стойност на
корекцията и възможните нейни намалени стойности, с оглед подобрата четивност на текста, както и за да бъде в съответствие с
начина на изписване в колона 4 на таблицата в Приложение № 1,
редове 5 – 19, вкл., предлагам да се остави по един празен ред преди
втория и преди следващите абзаци в конкретната клетка.

14. Действието е част
окончателната обработка
акта.

15. На редове 13 – 20, вкл., на таблицата в Приложение № 1, 15. Не се
стойностите на стандартната корекция, както и стойностите на приема.
намалените корекции са твърде ниски и не биха имали превантивно

15. Предвидените проценти
балансират
между
необходимостта
от
превантивен
ефект
и
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от
на

необходимостта да не се стигне
до обезкуражаващ ефект за
потенциалните бенефициенти.

значение. Сегашните стойности не насърчават спазването на
административните и финансовите правила и процедури. В този
смисъл се отклоняват от една от целите на ЗУСЕСИФ. Предлагам да
се повишат три пъти.
16. В таблицата на Приложение № 2, ред 2, колона 3, абзац 5; ред
4, колона 3, абзац 2; ред 5, колона 3, абзац 2, не е ясно думата
„индивидуалния” какво визира. Предлагам да се поясни или да се
замени с „индивидуално” или „индивидуалното”.
17. В таблицата на Приложение № 2, ред 5, колона 2, думата
„информаци” следва да се допише.

16. Приема се
по принцип.

17. Приема се.
18. Приема се.

18. В таблицата на Приложение № 2, ред 6, колона 3, с оглед
постигане на съответствие с по-горе изписаните в проекта на
Наредбата стойности на корекции, думата „0%” следва да се замени
с „0 на сто”.
19. Предлагам текста на проекта на Наредба да се огледа
допълнително, с оглед осигуряване на съответствие с правилата за
пунктуация в българския език. Необходимост за това действително
има.
Приложение № 2 към коментар № 5 на становището
Чужди думи и изрази, които следва да се използват преведени
или представени на български език
Неизчерпателен списък с чужди думи изрази, които на основание
чл. 9, ал. 1 и ал. 3 от ЗНА и чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Указ № 883, би
следвало да се използват в нормативната уредба и в официалната
документация преведени или представени със съответна българска
дума или израз (представени са най-вече съществителни имена, в
единствено число, без техни производни думи, в т.ч. без глаголи).
Представените преводи и съответствия не претендират за пълна
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19. Приема се.

16. Действието е част
окончателната обработка
акта.

от
на

точност.
агрегиран – обобщен, общ
акаунт – сметка
аквакултури – водни организми
андигиране – изграждане на дига
аренда – наем на земеделска земя; наемно плащане за земеделска
земя
артефакт – предмет
артист – художник
байпас – заобикаляне, заобиколка, страничен път
бенефициент – получател; ползвател
верификация – проверка
виртуален – действителен, фактически
волатилен – непостоянен, променлив
георефериран – определен спрямо повърхността на земята
грант – безвъзмездна финансова помощ
дентален лекар – зъболекар
дерогация – правно изключение
дескриптор – описател
дестинация – предназначение
детерминация – определяне
дефиниция – определение
диверсификация – разнообразяване
дигитализация – оцифровяване
дизайн – проект, план
дизайнер – проектант
диференциация – разграничаване
дървесен чипс – дървесни стърготини
екотон – преходна зона между различни типове съобщества или
местообитания
17

еутрофикация – насищане с хранителни вещества
и-мейл – електронна поща
имидж – престиж, реноме, авторитет
императивно – задължително
имплементация – изпълнение
инвазивен – навлизащ, нахлуващ
индикатор – показател
индустрия – промишленост
инкорпориран – включен; въведен; въплътен
иновирам – правя нововъведение
интегритет – почтеност
интрузия – навлизане, нахлуване
инфлуенца – грип
каламитет – бедствие
карагьоз – скумрия
касация – отмяна
каскада – водопад
квази- – псевдоклъстер – група, куп
колизия – сблъсък
конвергенция, конвергентност – сливане
конверсия – превръщане, преустройство
консистентност – последователност
коректност – правилност
кофинансиране – съфинансиране
кохезия – сплотеност
кохерентност – съгласуване
креативност – творчество
криптиране – шифроване
ксерофилен – сухолюбив
линк, хиперлинк – връзка, хипервръзка, препратка
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локомоторен – двигателен
медитерански – средиземноморски
мезотрофен вид – растителен вид, развиващ се в средно богати
на хранителни вещества
почви
мениджмънт – управление
мерá – пасище
модификация – изменяне, изменение
мониторинг – наблюдение
мултиплициране – умножаване
негативен – отрицателен
нитрофилен – азотолюбив
нотификация – уведомление
одит – проверка; ревизия
оторизация – упълномощаване
пасторализъм – пастирски дейности, сезонна паша
позитивен – положителен
полен – цветен прашец
полигон (форма) – многоъгълник
портфолио – портфейл
пост- – следпрайд – стадо; гордост
презентиране, презентация – представяне
прекурсор – предшестващо вещество
преюдициално – предсъдебно
промотиране, промоция – популяризиране
ранкинг – класиране, подредба
реимбурсиране – възстановяване на средства
рекреация – възстановяване, отдих
релевантност – съотносимост; справочен
рента – доход от земеделска земя или друг недвижим имот
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респираторен – дихателен
референция – отнасяне, позоваване, препращане
рудерал – слабо конкурентен растителен вид с големи
възможности за бързо размножаване
рудерализация – промяна на естествения видов състав на
растителността
сертификат – удостоверение
сертифициране – удостоверяване
синергия – единодействие
скрубер – изтърквател
слоган – лозунг, послание
смарт – умен
спонгиформен – гъбичен
стабилитет – стабилност
стартъп – скоро създадена фирма
суб- – подсубсидиарност – спомагателност, второстепенност
субстанция – вещество
субстрат – вещество; обща основа
супервизия – надзор
термофилен – топлолюбив
тикет – билет
трак – пътека; писта; следа;
транзакция – сделка
трансект – напречен разрез
транслитерация – буквопренасяне
трансмисивен – предаваем, заразен
тренд – тенденция; склонност
факултативен – незадължителен
фасилити – съоръжение; сграда; споразумение
флуктуация – колебание
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форма – формуляр
фосилно гориво – изкопаемо гориво
фракция – частица
хабитат – местообитание
халофитен вид – растителен вид, развиващ се при влажни и
солени почви
хелиофилен – светлолюбив
хибернация – зимен сън
хигрофилен – влаголюбив
хидрофилен – водолюбив
шеф – главен готвач
щемпел – марка
ювенилен – младежки
e-mail – електронна поща
Някои използвани съставни думи в нормативната уредба и в
официалната документация, които би следвало да се съобразят с
правилата на пунктуацията в българския език:
Използвано изписване
Правилно изписване
административнонаказателен – административно-наказателен
административноправен – административно-правен
административнопроизводствен
–
административнопроизводствен
административнопроцесуален – административно-процесуален
материалноправен – материално-правен
наказателноправен – наказателно-правен
процесуалноправен – процесуално-правен
ветеринарномедицински – ветеринарно-медицински
жилищностроителен – жилищно-строителен
5. Анелия Стоянова
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Уважаеми госпожи/господа,
Моля да разгледате и вземете предвид следните коментари,
базирани на практиката ми в областта на управлението на проекти,
по повод публикувания проект на Наредба за определяне на
нередности, представляващи основания за извършване на финансови
корекции и процентните показатели за определяне на размера на
1. Не се
финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ:
1. Налице са съществени слабости в заложената методика за приема.
налагане на корекции при неизпълнение на индикаторите по
проекта. Всяка процедура за подбор на проекти има свои
специфични индикатори, като те по своето ествество могат да бъдат
разделени на индикатори за изпълнение и индикатори за резултат.
Когато става въпрос за индикатори за изпълнение на проекта
(например брой наети безработни лица, брой въведени нови
технологии и т.н.), които не са реализирани в пълен обем, на
практика е налице частично изпълнение на ДБФП и бенефициентът
съответно НЕ получава финансиране за неизпълнената част. В този
случай не е необходимо да се налагат допълнителни финансови
корекции във връзка с тези индикатори за изпълнение, тъй като
веднъж вече финансирането е редуцирано.
От друга страна, има индикатори, при които неизпълнението не е
свързано с лошо или некачествено изпълнение. Пример в това
отношение е индикаторът „Частни инвестиции, допълващи
публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства)”,
представляващ размерът на съфинансирането от съответния
бенефициент. Да приемем, че по въпросния проект бенефициентът е
предвидил закупуване на нова технологична линия на стойност 1
000 000 лв. (определена на база получена оферта на етап
кандидатстване), като размерът на съфинансирането е 40%.
Респективно индикатор „Частни инвестиции, допълващи публичната
подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства)” ще бъде
условно 400 000 лв. След проведена процедура за избор на
изпълнител класираният на първо място кандидат е предложил цена
от 850 000 лв. В този случай размерът на отчетения индикатор ще
бъде 340 000 лв., което представлява 85% изпълнение. Трябва ли в
такъв случай на бенефициента да бъде наложена финансова
корекция за това, че реално е постигнал резултатите по проекта с по22

1. Не е дадено предложение за
конкретна
редакция
на
текстове.

малък финансов ресурс и при спазване на принципите за
икономичност, ефикасност и ефективност?
По отношение на индикаторите за резултат следва също да се
има предвид, че те са различни по своето естество и същност, често
изпълнението им е зависимо от външни за организациятабенефициент фактори, или пък са трудно проверими. Например, в
проект за повишаване на енергийната ефективност е заложен
индикатор за резултат „Спестено количество енергия”, като
показателят е взет на база извършено енергийно обследване. На
практика е трудно да се провери колко точно е спестената
електроенергия, особено когато става въпрос за обособена част от
предприятие, енергия за отопление и т.н. При всички положения
преди да се наложи корекция следва да се извършват съответните
проверки, а при някои видове индикатори това не е възможно и
следва да се разчита на декларация на бенефициента. В друг случай,
ако става въпрос за индикатор „Ръст на производствения капацитет”
на дадено предприятие, също би било трудно да се провери
изпълнението на този индикатор.
Когато се оценяват индикатори за финансов растеж на
бенефициент
предприятие
и
повишаване
на
конкурентоспособността му, като например „Ръст на средните
генерирани приходи от износ”, проверката за изпълнението е лесна,
но логиката на индикатора е такава, че той е зависим от пазарна
конюнктура, специфичен начин на реализация на продукцията и т.н.
Например – ако продукцията на предприятието е за износ, но не е
директен износ, а се извършва през посредник, този индикатор може
да не бъде изпълнен формално, а същевременно чрез инвестицията
да се допринася за засилване на експортния потенциал на
българската икономика. Въпреки това, на предприятиетобенефициент следва да бъде наложена финансова корекция съгласно
методиката.
В обобщение на гореизложеното считам, че е по-удачна
прилаганата до момента практика съответните Управляващи органи
по тяхна преценка да посочват финансовите корекции за
неизпълнение на индикаторите по проектите, като се отчита тяхната
специфика и значимост. Наредбата може да дава само рамката за
налагане на корекции, а съответните Управляващи органи сами да
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преценяват дали и за кои индикатори са приложими. Считам, че е
по-удачно също така финансови корекции да бъдат налагани при
неизпълнение на индикатори за резултат и то само за такива, които
са обект на оценка по съответната процедура. Също така е добре да
се даде възможност за прилагане на среднопретеглена оценка на
процента неизпълнение на всички индикатори по проекта според
значимостта им, а самото неизпълнение да бъде изчислявано спрямо
отклонението от минималната стойност на индикатора, даваща
съответния брой точки при оценка на проектното предложение.
Например, ако при ръст в приходите от 100 единици се дават 10 т. и
кандидатът е посочил, че ще постигне 120 единици, то впоследствие
ако постигне 90, неизпълнението е редно да се изчислява спрямо
100, а не спрямо 120 единици. За справка, подобна е практиката при
ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, процедура
BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в
МСП“.
2. Относно налагането на финансови корекции за неизпълнени 2. Не се
и/или некоректно изпълнени мерки за информация и комуникация, приема.
считам, че следва да се даде определение какво означава некоректно
изпълнени мерки. В случай че отклоненията не са съществени и
нямат пряко влияние върху постигането на достатъчно ниво на
информираност за полученото финансиране, не следва да се налагат
корекции (например ако съобщение за проекта трябва да се направи
до 3 дни след подписването на договор за безвъзмездна финансова
помощ, а публикацията е на четвъртия ден).
С оглед на гореизложените мотиви, ако бъде приета в този си
вид, Наредбата ще доведе от една страна до допълнителна
финансова тежест върху бенефициентите, дори и в случаи, в
които не са налице нарушения от тяхна страна, а от друга, ще се
създаде допълнителна тежест върху администрацията за
осъществяване на контрол върху изпълнението на индикатори,
които на практика е невъзможно да бъдат проверени. Не на
последно място, наличието на тълкувателни понятия като
„некоректно изпълнение” биха създали риск от неравнопоставено
третиране на бенефициентите.
Имайте предвид също така, че голяма част от индикаторите за
резултат могат да бъдат проверени едва след изтичането на няколко
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2. Съображенията засягат
прилагането на акта и не са
придружени от предложения за
конкретна
редакция
на
текстове.

години от реализацията на проекта (например ако се проверяват
индикатори, базирани на бизнес план за 3-годишен времеви период).
В този случай е много вероятно върнатия от бенефициентите ресурс
да не може да бъде преразпределен за изпълнение на други проекти
(поради изтичане на програмния период) и да бъде загубен и
съответно върнат в европейския бюджет. Ето защо, чрез приемането
на Наредбата следва да се постигне баланс между целите за
финансиране и реализиране на качествени проекти с висока
устойчивост, и тези за високо ниво на усвояване на разполагаемия
ресурс за развитие на българската икономика и общество.
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